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, מכריזה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  08 בהתאם לסעיף
 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 ברשות המקומיתבמחלקת רווחה  –מדריך ראש צוות לתפקיד  24/2016מכרז פנימי 

 
  המחלקה לשירותים חברתיים היחידה:

 מדריך ראש צוות תיאור המשרה
 דירוג עובדים סוציאליים –ה'  –דרגה ז'  דרגת המשרהדירוג ו

 משרה 100% היקף העסקה

 המחלקה לשירותים חברתייםלמנהל  כפיפות
יה, בהתאם לקביעת יע"י הצוות, לפונים ולאוכלוסאחראי על מתן השירות  .א תיאור תפקיד:

 מנהלת המחלקה.
שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותוכנית העבודה הנקבעת על פי מדיניות  .ב

 משרד הרווחה ולביצועה.
 אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית, לעובדים הסוציאליים שבצוות. .ג
 רכת פעולות אלו.אחראי לתכנון, ארגון, ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהע .ד
 הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת עבודה ביניהם.ם אחראי לעבודת .ה
אחראי לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים, הפועלים  .ו

 באותו אזור גיאוגרפי, בהתאם להחלטות.
מנחה, מדריך ומייעץ לעו"סים בעבודתם המקצועית ובמקרים מיוחדים,  .ז

 תאם עבורה עובד הדרכה מקצועית.באישור מנהלת המחלקה, מ
בצוות, בתכנון העבודה והביצוע, בהתאם לתוכנית  יםמנחה את העובד .ח

 ולמדיניות המחלקה.
 מתאם את עבודתו עם המנהל ומסייע לו ומייצג אותו בהתאם לצורך. .ט

 

 תנאי סף:

 

 השכלה ודרישות מקצועיות

 .עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית 

  מדריכים/ראשי צוות או סיים לימודי מ.א. במגמת הדרכה מוכרת בוגר קורס
 באוניברסיטה וקיבל מהמשרד תעודת מדריך מוסמך.

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 ניסיון דרישות

  שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים. 3נסיון של 
 

 דרישות נוספות:
 גבוהה.ברמה וערבית עברית  -שפות 
 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב- OFFICE. 

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד: 

 

 ובדיםיכולת ניהול, יוזמה ומעוף, יכולת ייצוג בפני גורמים חיצוניים, יכולת ניהול ע
יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בתנאי לחץ, אמינות ומהימנות אישית, , והנעתם

 יכולת ארגון, כושר הבעה בכתב ובע"פ.מוכנות לעבוד בשעות עבודה לא שגרתיות, 

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 
בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה(, מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו 
 שני , עד ולא יאוחר מיום המועצהמנכ"לית  לידי (בצירוף קורות חיים )והמסמכים הדרושים
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 ,בכבוד
 

 עו"ד מודר יונס
 ראש המועצה


